UTKAST

Statsrådets förordning
om Porkala naturskyddsområde

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 och 17 a § i naturvårdslagen
(1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:
1§
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdet
För att i landskapet Nyland skydda och vårda den mest representativa västliga skärgårdsnaturen, de mest värdefulla grundområdena, organismerna och landskapen med tillhörande kulturarv samt för att främja allmän rekreation, friluftsliv, intresset för naturen, undervisning och
forskning inrättas Porkala naturskyddsområde enligt 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).
2§
Läge och gränser
Såsom naturskyddsområde inrättas följande statsägda område, vars gränser har märkts ut med
en röd linje på de kartor som utgör bilagor till denna förordning:
Porkala naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 12 777,4 hektar (bilagorna 1–
4) i Ingå kommun och Kyrkslätts kommun.
De statsägda allmänna vattenområden som hör till Porkala naturskyddsområde har märkts ut
med en ljusblå färg på kartbilagorna 1–4 medan de statsägda privata vattenområdena har märkts
ut med en mörkblå färg.
3§
Fridlysningsbestämmelser
De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom
denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.
Följande åtgärder är tillåtna:
1) jakt på vildsvin från den 1 november till och med den 31 mars,
2) jakt på gråsäl från den 10 september till och med den 31 december på de delar av naturskyddsområdet som finns på allmänt vattenområde, med undantag för områdena Söderskärs
Söderbådan och Sankbådan som märkts ut på kartbilaga 4,
3) jakt på mink och mårdhund från den 10 september till och med den 31 mars på de delar av
naturskyddsområdet som finns på allmänt vattenområde,

4) jakt på alfågel, ejder, gräsand och knipa från den 10 september till och med den 31 december på de delar av naturskyddsområdet som finns på allmänt vattenområde,
5) försvarsmaktens övnings- och utbildningsverksamhet på ön Järvö samt på Porkala havsområde vilka försvarsmakten har nyttjanderätt till.
4§
Begränsningar av rätten att färdas
Det är förbjudet att färdas och landstiga på följande områden, med undantag för åtgärder som
är nödvändiga med tanke på vård av området och forskning på området:
1) vid öppet vatten på kobbarna Kantskogsbrotten och Bergstadsbrotten, vilka märkts ut på
kartbilaga 2, och på de omgivande vattenområdena inom en radie av 350 meter från kobbarna,
2) från den 1 april till och med den 31 juli på skären Sadeln, Lillsadeln och Hästen vilka
märkts ut på kartbilaga 3.
Rätten att färdas på naturskyddsområdet kan vid behov också förbjudas eller begränsas enligt
vad som särskilt föreskrivs om begränsning av rätten att färdas med tanke på försvarsmaktens
behov.

5§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den xx xx 201x.
Genom denna förordning upphävs
1) 1 § 3 punkten i förordningen av den 15 maj 1970 om inrättande av vissa särskilda naturskyddsområden (339/1970),
2) förordningen av den 17 mars 1995 om Porkala skärgårds naturskyddsområde (379/1995).
Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid denna förordnings ikraftträdande kan oberoende av 3 § fortgå till och med den xx xx 20xx.
Helsingfors den xx xx 20xx
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